Štatút ocenenia „Dobrovoľník roka“
Článok 1
1.
Oficiálny názov odovzdávania ocenenia za rok 2020 je Dobrovoľník roka
2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani (ďalej len „Dobrovoľník roka 2020“).
2.
Vyhlasovateľom a organizátorom je občianske združenie CARDO - Národné
dobrovoľnícke centrum (ďalej len „organizátor“ alebo „CARDO“). Prvý ročník
odovzdávania cien organizovalo CARDO 1.12.2008 a odvtedy boli ceny odovzdávané
za všetky roky.
3.
Partnermi Dobrovoľník roka 2020 sú organizátori oceňovania Srdce na dlani
v jednotlivých krajoch a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
4.
Dobrovoľníctvo je činnosť vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu v
prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany
životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Dobrovoľník roka 2020 má
za cieľ zvýšenie statusu dobrovoľníctva a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o
ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku
činnosť. Ocenenie je udelené aj za prejav solidarity, motivovania k službe pre druhých,
za podporu dobrovoľníctva alebo za prácu vykonávanú v prospech dobrovoľníkov
(napr. ich vzdelávanie). Ocenenie sa udeľuje za činnosť vykonávanú primárne v
kalendárnom roku 2020, v prípade dlhodobej činnosti by mala byť časť aktivít
popísaných v nominácií vykonávaná aj v roku 2020.
5.
Dobrovoľník roka 2020 je podujatie na celoslovenskej úrovni. Po prvý krát
prepája odovzdávanie ceny Srdce na dlani na krajských úrovniach s ocenením na
celoslovenskej úrovni. Organizátormi odovzdávania ocenení na krajských úrovniach sú
jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá. Viac informácii o krajských podujatiach na
https://www.srdcenadlani.sk/.
6.
Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a
certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca alebo projektu
alebo obce/mesta, firmy, názov ocenenia, dátum. Cena má umeleckú hodnotu.
Autorom logotypu je výtvarník Miroslav Cipár.
7.
7.1

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných 8 kategóriách:
DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU –
jednotlivec vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť na území Slovenska po dobu
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minimálne 6 mesiacov v rôznych oblastiach spoločenského života, týka sa aj
zahraničných dobrovoľníkov/-čok pôsobiacich na Slovensku.
DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – zahŕňa
všetkých dobrovoľníkov, ktorí vycestovali buď individuálne alebo boli vyslaní
do zahraničia prostredníctvom oficiálnych či neoficiálnych programov. V rámci
tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci
oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid. Viac
informácií o SlovakAid na stránke https://www.slovakaid.sk/.
KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK – osoba koordinujúca
dobrovoľníkov/-čky minimálne 2 roky, pričom môže ísť aj o platenú pozíciu.
Profesionálna práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami si vyžaduje zázemie,
ktoré môže tvoriť aj profesionálny pracovník/pracovníčka. Táto kategória preto
tvorí výnimku z čl.1 bod 4. týkajúceho sa činnosti vykonávanej bez nároku na
odmenu.
DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA - tím dobrovoľníkov/čok, pracujúcich na rovnakom
projekte, či pomáhajúci rovnakej cieľovej skupine v rovnakom čase.
PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM – aktivita sa realizuje minimálne 6
mesiacov, na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov možno
preukázať reálne výsledky a potenciál ďalšieho rozvoja.
PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA– subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj
dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy, mestá, verejné
inštitúcie,...).
DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC – dobrovoľnícka činnosť vykonávaná
viac ako 24 mesiacov.
DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI na
celoslovenské podujatie Dobrovoľník roka 2020. Nominovať je možné
dobrovoľníka, skupinu dobrovoľníkov alebo organizáciu, ktorí nevykonávajú
činnosť na území jedného alebo niekoľkých krajov, ale s celoslovenskou
pôsobnosťou. Rovnako je možné nominovať tiež projekt realizovaný na
celoslovenskej úrovni.
Uzávierka prijímania nominácií na krajských úrovniach je 08.11.2020
do 24.00 hod. Uzávierka prijímania nominácií na celoslovenskej
úrovni je 10.12.2020 do 24.00 hod.

9.
Nominácie na celoslovenské oceňovanie podávajú jednotlivé krajské
dobrovoľnícke centrá na základe rozhodnutia Hodnotiacej komisie krajských oceňovaní
Srdce na dlani 2020. Do celonárodného oceňovania nie je možné zaradiť nominácie,
ktoré neboli zaradené do niektorého z krajských oceňovaní. Výnimkou sú nominácie
do kategórie 7.8, ktoré môže zaslať priamo organizátorovi celonárodného oceňovania
akákoľvek právnická osoba alebo skupina aspoň 3 fyzických osôb. Navrhovateľ môže
v kategórii 7.8 na celonárodnú úroveň nominovať fyzickú osobu alebo skupinu osôb,

organizáciu, program alebo projekt. Pri nomináciách, ktoré sa týkajú právnických osôb
(obec, mesto, občianske združenie a pod.) musí dať súhlas s prijatím nominácie jej
štatutárny orgán, ktorý súčasne písomne určí, kto sa v prípade zaradenia sa do užšej
nominácie zúčastní prevzatia ceny.
10.
Dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Slovenskej republiky
s výnimkou v kategórii 7.2. V prípade nominácie v kategórii 7.2 musí mať organizácia,
ktorá dobrovoľníka vyslala, sídlo na území Slovenskej republiky.
11.
Nominácie na udelenie ceny sa podávajú písomne, elektronickou formou vo
forme vyplneného nominačného hárku. V prípade kategórii 7.1.-7.7. navrhovateľ
postupuje podľa štatútu príslušného krajského oceňovania (pri kategórii 7.2. krajskú
príslušnosť určuje trvalý pobyt nominovaného/nominovanej). Štatúty krajských
oceňovaní a nominačné hárky pre jednotlivé kraje sú dostupné cez stránku
www.srdcenadlani.sk.
V prípade kategórie 7.8 navrhovateľ zasiela nomináciu organizátorovi celonárodného
oceňovania prostredníctvom dotazníka zverejneného na www.dobrovolnictvo.sk
a www.srdcenadlani.sk. Organizátor zašle navrhovateľovi e-mailom potvrdenie o
prijatí a zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. V prípade, že do 2 pracovných
dní nedostane navrhovateľ odpoveď s potvrdením o prijatí nominácie, musí ihneď
kontaktovať organizátora. Inak je nominácia považovaná za nedoručenú. Do
hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie, ktoré obsahujú všetky informácie
požadované v nominačnom hárku a sú doručené do termínu uzávierky.
12.
Všetky relevantné informácie, vrátane kategórií, v ktorých sa bude oceňovať,
spôsob, rozsah a formu zasielania nominácií, lehotu, v akej je možné nominácie
organizátorovi zasielať, prípadne ďalšie organizačné záležitosti týkajúce sa procesu
nominácií
alebo
ocenenia,
zverejní
organizátor
na
webovej
stránke
www.dobrovolnictvo.sk a www.srdcenadlani.sk.
Článok 2
1.
Orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia je Hodnotiaca
komisia (ďalej len „komisia”).
2.
Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Komisiu celoslovenského
oceňovania tvorí 7 členov spravidla z radov neziskových organizácii, podnikateľskej
sféry, akademickej obce, MZVaEZ a zástupcu organizátora. Dve miesta patria
zástupcom krajských dobrovoľníckych centier. Komisia má svojho predsedu. Túto
čestnú funkciu zastáva jeden z členov komisie, ktorého do tejto funkcie nominuje
organizátor.
3.
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň piati vymenovaní
členovia. Zasadnutia sa členovia môžu v odôvodnených prípadoch a po dohode

s organizátorom zúčastniť aj online. Organizátor v mieste určenom pre zasadnutie
komisie v takom prípade zabezpečí technické podmienky pre online pripojenie.
4.
Komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti, na základe
ktorých sa môže nominácia posudzovať.
5.
Komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie
návrhu.
6.
Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov komisie.
7.
Komisia sa môže dohodnúť na udelení mimoriadneho ocenenia.
8.
Členovia komisie zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré
v súvislosti s hodnotením nominácii zistia ako aj o vyjadreniach členov hodnotiacej
komisie. Z rokovania komisie sa o výsledkoch rozhodnutia vyhotovuje zápisnica, ktorú
uchováva organizátor spolu so zoznamom prijatých nominácií.
9.
Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá
organizátor.
Článok 3
1. Odovzdanie ocenenia sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod záštitou ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Nominovaných
dobrovoľníkov štandardne prijíma aj prezident SR.
2. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.
Článok 4
Tento štatút prijal výkonný výbor CARDO a je možné ho zmeniť rozhodnutím výboru.
Účinnosť nadobúda dňa 01.10.2020.

V Bratislave, dňa 30.09.2020

Zuzana Vinklerová, v.r.
výkonná riaditeľka

